
Verjamemo, da za branje te prošnje ne boste potrebovali več kot pet minut vašega časa. Prav 

tako pa verjamemo, da sodelovanja z nami ne boste obžalovali.  

 

V tej prošnji Vam želimo predstaviti projekt imenovan PRO LAN Bologna Italija. Na 

tekmovanju, ki bo potekalo na elitni lokaciji Grand Hotela Bologna v Italiji se bo med sabo 

pomerilo štiristo(400) tekmovalcev v profesionalnem igranju računalniške igre Call of Duty 2, 

Pro Evolution Soccer 6 in Counter-Strike: Source. Tekmovanje se bo pričelo 28. septembra 

2007 in se bo končalo 30. septembra 2007. Na samem tekmovanju bo prvič prisotna tudi naša 

slovenska ekipa, ki jo sestavlja pet tekmovalcev ter dva reporterja, ki bosta v živo poročala iz 

tekmovanja. Celotna ekipa se bo na tekmovanje odpravila s kombijem, v petek, v jutranjih 

urah in se bo domov vrnila v poznih nedeljskih urah. Ker vsako potovanje zahteva določena 

finančna sredstva, se s to prošnjo obračamo na Vas, da nam pomagate pri izpeljavi tega za nas 

finančno velikega projekta.  

 

Če ste nam pripravljeni na tej poti pomagati z donacijo 20 evrov Vam bomo zelo hvaležni. V 

zameno za vaš finančni prispevek pa vam s strani naše ekipe ponujamo: 

 

- reklamo na majicah, ki jih bomo nosili na tem tekmovanju(več o samem tekmovanju 

na www.pro-lan.it)  

 

- postanete sponzor naše Call of Duty 2 ekipe(napisani na strani topgamer.si - sponzorji) 

 

- V okviru poročanja iz samega dogodka bomo navedli sponzorje in donatorje (na strani 

www.topgamer.si bomo redno objavljali novice, intervjuje, prispevke, rezultate – 

spletna stran ima dnevno preko 400 unikatnih obiskov) 

 

- Posebno zahvalo v e-reviji TopGamer, ki ima mesečno od 1300 do 2000 bralcev in 

izhaja vsak prvi dan v mesecu. 

 

 

Predvidena potrebna finančna sredstva: 
Potovanje Maribor – Bologna – Maribor(1000km) ……............…………………...… 150 € 

Vstopnina na tekmovanje: 5 tekmovalcev po 30 € = ………...……………...………..  150 € 

Stroški nočitve dva dni(7 oseb): …………………………...……………...……...……. 50 € 

SKUPAJ predvideni stroški: …………………..………………….………………… 350 € 

 

 

Vsa zbrana finančna sredstva bomo porabili za izvedbo potovanja in samo udeležbo na 

tekmovanju Pro LAN. Če bi nas želeli še bolj finančno ali materialno podpreti pa nam 

prosimo sporočite vaše želje in se bomo pogovorili. 

 

Za vse dodatne informacije okrog tekmovanja in samega potovanja, smo za Vas dosegljivi na 

telefonski številki 040 497 267 - Luka Uvodič ali na e-mail naslov luka.uvodic@topgamer.si 

 

Prav tako Vas naprošamo, da nam sporočite kako in na kakšen način bi nam lahko dostavili 

vaš finančni prispevek. 

 

Hvala za vaš čas in lep pozdrav 

 

                Luka Uvodič 


